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Kvalitetsgaranti - Nockeby förskolor  

Värdegrund  

Nockeby Förskolor utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på 

demokratiska värden. För-skolan lägger grunden för det livslånga 

lärandet och möjligheten för barnen att få vara demo-kratiska 

medborgare. Förskolevistelsen bygger på delaktighet, förhandling, 

ömsesidig respekt och glädje. 

Vi har stark tilltro till barnens intellektuella förmågor och resurser, 

kooperativt lärande, att vi förstår tillvaron på många olika sätt. 

Verksamheten tar intryck av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket 

medför en barnsyn som bygger på ett kompetent barn, ett barn som 

kunskaps-skapare och framtida värdebärare. Detta innebär att 

förskolepersonal och barn har en nyfiken, lyssnande, medforskande 

och reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot varandra 

och allas arbeten. Den pedagogiska verksamheten präglas av barnens 

nyfikenhet, tankar och intressen. 

Verksamhet och målgrupper  

Nockeby förskolor erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–5 år i 

området men även från öv-riga Bromma. Enheten består av 7 

förskolor i området; Höglandet, Nockeby och Nockebyhov: 

Förskolan Bergknallen, Författarv. 29-31 

Förskolan Höglandsgården, Nockebyv. 20 

Förskolan Stjärnhuset, Nockeby Kyrkv. 8/Svanhildsv. 23 

Förskolan Skogsgläntan, Gubbkärrsv. 29 

Förskolan Solrosen Drottningholmsv. 510 A 

Förskolan Regndroppen Åkeshovsv. 7. 

Förskolan Sångarlunden Djupdalsv. 72-74 

Pedagogiska ställningstagande  

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt som kräver nyfiken, 

lyssnande och medfors-kande förskolepersonal där barnens frågor 

och intressen är utgångspunkten. Ett projektinriktat arbetssätt med 

ett demokratiskt förhållningssätt där delaktighet, förhandling, 

ömsesidig re-spekt, glädje och meningsfullhet är bärande värden. 

Vi ser den pedagogiska miljön som en förutsättning för ett 

undersökande och utforskande arbetssätt. Den pedagogiska miljön 

utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande, i både 

större och mindre grupper. Miljön är utformad i stationer där barnen 

gör egna val. Pe-dagogiskt dokumentationsarbete är verktyget som 
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informerar och synliggör barnens och för-skolepersonalens arbete och 

ligger till grund för hur vi utformar, följer upp och utvecklar 

verksamheten. 

ÅTAGANDE  

Nockeby förskolor arbetar miljömedvetet 

Barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Barnen återanvänder 

materiel och är delaktiga i källsortering Alla enhetens förskolor 

källsorterar papper, glas, metall och plast. Förskolorna tvättar med 

fyllda tvättmaskiner och har ett medvetet användande av torkskåpen. 

Inga maskiner står i standby-läge under natten eller över helgerna. 

Miljövänliga och ekologiska produkter används.  

Barnen skapar i förskolan och deltar i kulturutbud 

Barnen skapar sin egen kultur genom bild och form, drama, rörelse, 

musik och IKT. Barnen får skapa i en mångfald av material Barnen 

dramatiserar sagor, sånger och händelser Barnen får dagligen möjlighet 

att lyssna på sagor och berättelser samt ges möjlighet att återberätta. 

Barnen får uttrycka sig i olika former: bild, rörelse, sång, musik och 

drama. Barnen använder IKT; fotar, skriver text, ritar, söker 

information och skapar egna filmer etc. Förskolan använder sig bl.a. av 

museer och bibliotek i projektarbeten. Barnen deltar i Idébankens 

kulturutbud. Barnen besöker bibliotek och bokbuss. Barnen besöker 

stadens museer.  

Barnen har inflytande över den pedagogiska verksamheten. 

Övergripande arbetssätt - Barnen arbetar projektinriktat. - Barnens 

intressen observeras och material, miljö och projekt anpassas utifrån 

observationerna. - Barnen väljer aktiviteter utifrån intresse under 

dagen. - Barnen och förskolans personal reflekterar och kommunicerar 

tillsammans om verksamhetens innehåll. - Barnen och förskolans 

personal skapar tillsammans trivselregler/kompisregler  

Barnen upptäcker, utforskar och samspelar i sitt lärande. 

Övergripande arbetssätt: - Barnen delas in i mindre grupper varje dag, 

vilket gör att de har möjlighet att framföra sina åsikter, tankar och 

hypoteser. - Barnen möter matematiska begrepp och utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar. -Barnen erbjuds en tydlig pedagogisk miljö inne 

såväl som ute. Varierat och tillgängligt materiel presenteras i olika 

stationer. - Barnen möter naturvetenskapliga fenomen och begrepp 

genom miljö, materiel och aktiviteter. - Barnen reflekterar kring 

dokumentationer. - Barnen erbjuds aktiviteter och miljöer där de kan 

använda ord, begrepp, skriftspråk, symboler och tecken. - Barnen får 
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dagligen möta litteratur på ett varierat och meningsfullt sätt ex. genom 

högläsning, dramatisering och återberättande. - Barnen erbjuds olika 

uttrycksformer genom skapande verksamhet, ex. bild, sång, musik, lek, 

drama, dans och rörelse. -Barnen utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för det 

positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. -Barnens 

modersmål integreras i den dagliga verksamheten. -Barnen får ta del av 

naturens årstidsväxlingar och kretslopp.  

Barnen utvecklar en förståelse för och accepterar olikhet som 
tillgång. 

Övergripande arbetssätt - Barnen delas in i mindre grupper varje dag, 

vilket gör att de har möjlighet att framföra sina åsikter, tankar och 

hypoteser. - Barnen och förskolans personal arbetar med 

gruppstärkande verktyg och aktiviteter. - Barnen handleds i 

konfliktsituationer. - Barnen bemöts utifrån alla människors lika värde, 

ex. oberoende av kön, etnicitet, funktionsnedsättning. - Barnen bemöts 

med glädje och nyfikenhet. - Olika språk och kulturer uppmärksammas 

i verksamheten.  

Barn och föräldrar/vårdnadshavare är trygga i övergången 
från förskolan till förskoleklass 

* Enheten har formulerat en arbetsplan för arbetet med barnens 

övergång till skolan. • Förskolan och förskoleklasserna i närbelägna 

skolor möts i vissa aktiviteter ex. sångstunder, teater och 

skogsutflykter • Ett samordningsmöte hålls med Olovslunds- och 

Nockebyhovsskolan under vårterminen där personal från förskolor och 

skola möts för information och planering av klassindelning. • Barnen 

och förskolans personal besöker den blivande skolgården/skolan. • 

Besök i förskolan av personal från förskoleklassen. • Ett överlämnade 

samtal genomförs vid behov med förälder/vårdnadshavare, förskolans 

och skolans personal • Kontakt ska tas och samarbete ska genomföras 

med övriga berörda skolor.  

Förskolan och föräldrar/vårdnadshavare samarbetar kring 
barnet. 

Det dagliga mötet skapar en trygg övergång mellan hem och förskola. • 

Föräldrar/vårdnadshavare får kontinuerlig information om 

verksamheten muntligt och skriftligt. • Föräldrar/vårdnadshavare deltar 

aktivt i inskolningen. • Lokalt, regionalt, centralt förskoleråd en 

gång/termin. • Föräldramöten en gång/termin • Utvecklingssamtal 

erbjuds föräldrar/vårdnadshavare en gång/år och utifrån önskemål kan 

ytterligare samtal hållas. • Avslutningssamtal hålls för de barn som 

slutar på förskolan. • Informationsbrev skickas ut månadsvis, 

avdelningsvis eller förskolevis. • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till 

olika traditioner såsom vernissage, drop-in-fika, lucia etc. * 
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Föräldrar/vårdnadshavare och förskola möts i dialog kring resultatet av 

brukarenkäten.  

RÄTTELSE  
Vi vill att Du som förälder påtalar om du har synpunkter på 

verksamheten så att vi kan beakta dina förslag och synpunkter. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi strävar efter att ha en god kvalitet på vår verksamhet. Dina 

synpunkter som förälder är viktiga för oss. Vi välkomnar synpunkter 

och använder dem i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.Vid 

synpunkter vänd Dig i första hand till pedagogerna på avdelningen 

eller till enhetens ledning: 

 förskolechef Marie Lindahl 076-12 07 213, 

marie.lindahl@stockholm.se 

 bitr. förskolechef Gunilla Gustafson 076-12 07 214, 

gunilla.gustafson@stockholm.se 

 bitr. förskolechef Merja Björklund 076-12 07 223, 

merja.bjorklund@stockholm.se 

VILL DU VETA MER?  
Går du in på Brommas hemsida www.stockholm.se/jamfor. 

Vid mer information om verksamheten tag kontakt med berörd 

förskola: 

Förskolan Bergknallen, Författarv. 29-31 tel: 508 06 840 

Förskolan Höglandsgården, Nockebyv. 20 tel. 508 06 848 

Förskolan Stjärnhuset, Nockeby Kyrkv. 8/Svanhildsv. 23 tel. 508 06 

856/852 

Förskolan Skogsgläntan, Gubbkärrsv. 29 tel. 508 06 860 

Förskolan Solrosen Drottningholmsv. 510 A tel. 508 06 840 

Förskolan Regndroppen Åkeshovsv. 7. tel. 508 07 230 

eller till förskolechef Marie Lindahl eller bitr. förskolechef Gunilla 

Gustafson 

2014-03-04 

Mar ie  L indah l  

Bromma stadsde lsnämnd 
 

Adress:   
 

Telefon:   
 

Telefax:   
 

E-post :   
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Nockeby förskolor  

Adress:  Lodbroksv.  4  

Telefon:  08-50806132 

Telefax:   

E-post :  mar ie. l indahl@stockho lm.se  

Dennna garant i  godkändes av nämnden/förvaltn ingen  


